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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 czerwca 2013 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

 
 

1. W związku  ze złą kondycja finansową Spółki MPK Komisja Gospodarki Finansowej 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o obniżenie  stawki wynagrodzenia  dla członków 

Rady Nadzorczej Spółki MPK  do wysokości: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50 % od kwoty bazowej; 

 Członek Rady Nadzorczej – 30 % od kwoty bazowej  

  Głosowano jednogłośnie  

 

2. Powyższe ustalenia należy zastosować we wszystkich Spółkach Gminy w tym również  

w Spółce BZK, RPWiK, MZGM, MPEC. Głosowano jednogłośnie  

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie Prezesa Spółki BZK na temat 

działalności Spółki w roku 2012. 

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości Informacje Prezesa Spółki MPK w Brzesku na temat 

działalności Spółki w roku 2012. 

 

5. Komisja Gospodarki Finansowej negatywnie zaopiniowała  propozycję przejęcia 

budynku kolejowego w Sterkowcu na rzecz Gminy Brzesko i negatywnie ustosunkowała 

się do pytań zadanych przez PKP SA. : 

 

1) czy Miasto Brzesko przejmie od PKPS.A nieruchomość zabudowaną 

dworcem kolejowym w Sterkowcu?; 

2) czy Miasto Brzesko do czasu uzyskania tytułu prawnego do 

przedmiotowej nieruchomości wynajmie ja od PKP SA, będzie ponosic 

koszty jej utrzymania, w tym zwolni PKP SA z podatku od 

nieruchomości w tym zakresie; 

3) czy Miasto Brzesko poniesie koszty zmiany projektu przebudowy linii 

kolejowej E30 polegającej na zachowaniu budynku dworca kolejowego 

w Sterkowcu. Głosowano 5 za, 1 członek komisji nie głosował 

 

6. Komisja Gospodarki Finansowej stoi na stanowisku, że budynek kolejowy winien być 

utrzymywany i wykorzystywany przez PKP SA. W przypadku jego wyburzenia 

powinien zostać wybudowany nowy alternatywny budynek przez PKP SA.  

Głosowano jednogłośnie 
 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpoczęcie procedury sprzedaży 

nieruchomości gminnych  położonych w Brzesku na ul. Partyzantów w całości, wraz  

z dokumentacją na budowę budynków wielorodzinnych. Głosowano 4 za, 1 członek 

komisji nie głosował 
 



8. Pozytywnie zaopiniowano sprzedaż działki Gminnej o Nr 3374 położonej  

w Jadownikach na rzecz P.P.W, zgodnie z procedurą. Głosowano 4 za- jednogłośnie  

 

 

9. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brzesko za rok 2012; Głosowano 4 za- jednogłośnie 

2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko 

za rok 2012; Głosowano 4 za- jednogłośnie 

3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;  

Głosowano 4 za- jednogłośnie 
4) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania 

za inkaso; Głosowano 4 za- jednogłośnie 

6) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; Głosowano 4 za- 

jednogłośnie 
7) uchwalenia ” Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci  

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom  w Gminie Brzesko w latach 

2013-2015”; Głosowano 4 za- jednogłośnie 

8) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności – dot. działki nr 2061 w Brzesku. Głosowano 4 

za- jednogłośnie 
9) wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego; 

Głosowano 4 za- jednogłośnie 
 

10. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pani T.F o umorzenie odsetek 

od zaległości finansowej względem Gminy Brzesko z tytułu budowy przyłącza 

kanalizacyjnego, natomiast zaległość główną  komisja wnioskuje, aby rozłożyć na raty 

zgodnie ze złożonym przez wnioskodawczynię wnioskiem. 

 

11. Po rozpatrzeniu wniosku LKS Błękitni Sterkowiec o przeznaczenie z budżetu Gminy 

środków finansowych na rewitalizację boiska sportowego, komisja wnioskuje do  Pana 

Burmistrza o rozpatrzenie możliwości dofinansowania zgodnie z obowiązującymi 

procedurami i wymogami. Komisja wnioskuje ponadto o przeanalizowanie  złożonego 

wniosku przez służby UM w zakresie realnych kosztów realizacji boiska. Jednocześnie 

komisja prosi Klub LKS Błękitni STERKOWIEC o przedstawienie programu działania z 

uwzględnieniem zgłoszenia drużyny do rozgrywek. Głosowano 4 za- jednogłośnie 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Gospodarki  Finansowej RM w 

Brzesku  

   

  Stanisław Góra  


